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Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 68: 1 
God richt zich op, de vijand vlucht; 
zijn haters voor zijn aangezicht, 
als rook zijn zij verdreven. 
Zij zijn als was in deze vlam, 
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam, 
ten dode opgeschreven. 
Maar de getrouwen zijn verblijd, 
zij staan voor Hem in vrolijkheid, 
zij zijn verrukt van vreugde. 
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs, 
zingt Hem op een verhoogde wijs 
om wat uw hart verheugde. 
 
Votum en drempelgebed 
 
Zingen: Lied 68: 3 
O God, de wondren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen schreedt! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 
 
Kyriegebed 
 



Zingen: Lied 68: 7 
God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
Gesprek en gebed met de kinderen 
 
Lied kindernevendienst 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het Licht 
Dat Licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt, 
Ervaart misschien een beetje Licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het Licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Johannes 8:  37-47 
 
Zingen: Lied 803 
1 Uit Oer is hij getogen, 
aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven 
in 't land van Kanaän, 
om voortaan als een blinde 
te zien een donker licht, 
om voortaan helder ziende 
te zijn op God gericht. 
 
2 Uit Oer is hij getogen 
ten antwoord op een stem, 
die riep hem uit den hoge 
op naar Jeruzalem. 



En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 
 
3 Uit Abraham geboren 
die zo gezworven heeft 
is, wie om God te horen 
gestorven is en leeft: 
het volk van de profeten, 
de stam van het verbond, 
het volk dat hier beneden 
de stem van God verstond. 
 
4 Het is niet meer te tellen, 
dat volk dat na hem kwam, 
een vader van zovelen 
is vader Abraham. 
Van Jacob, edel strijder 
wiens naam is Israël, 
van Mozes de bevrijder 
die sprak op hoog bevel, 
 
5  van Jozua de hertog 
die ruimte heeft gemaakt, 
van Simson, dapper vechter, 
die uit het graf opstaat, 
van David, koning David, 
en van zijn grote zoon, 
Elia met de raven, 
Hizkia met zijn droom. 
 
6 En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 
De stad die zij verbeiden 
die staat in wit en goud 
aan 't einde van de tijden 
voor iedereen gebouwd. 
 
Preek 
 



Orgelspel 
 
Zingen: Lied 836 
1 O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord  
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 
3 O vrede van Tiberias,  
o heuvels in het rond,  
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas,  
en in hun midden stond. 
 
4 Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,  
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind,  
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart.  
 
Bericht van overlijden: 
Kaars – I.M. – moment van stilte en aansluitend zingen we: 
 
Uit de bundel van JdH  lied 283: 
Vaste rots van mijn behoud 
Als de zonde mij benauwt, 
Laat mij steunen op uw trouw, 
Laat mij rusten in uw schaûw. 
Waar het bloed door U gestort, 
Mij de bron des levens wordt. 
 



Eenmaal als de stonde slaat, 
Dat dit lichaam sterven gaat, 
Als mijn ziel uit d’aardse woon 
Opklimt tot des rechters troon. 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
Berg mijn ziele voor de dood. 
 
Dankgebed: 
 
Voorbeden, acclamatie 368-j   Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk ! 
Stil gebed    - Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 971 
1.Zing een nieuw lied voor God de Here  
en wees van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren,  
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand en het verstand  
gezegend voor het werk,  
De bouw van Christus kerk. 
 
2.God wil aan ons telkens weer tonen  
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen,  
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen / en hout alleen 
 is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om onszelve gaan. 
 
De heil-ge Geest geeft taal en teken,  
christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken  
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij / en maak ons vrij  
in dit uw heiligdom. 
Kom Here Jezus, kom ! 
 
Zegen 
 
Gezongen: AMEN 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij het uitgaan van de kerk 


